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ARGENTINA

Prezados chaverim:

Enyiamos-lhes anexo cópia da carta de 21 de janeiro
que, segundo os chaverim em sua ultima carta, se extravious 2 4

E Infelizmonto, por absoluta falta de informações, nao

6: eleger delegaçao e nem tratar dos assuntos da Moatzá Latino Americana en

ossa Moatza Artzit, recentemente realizada. A carta que nos chegou de vocês_res-

|apenas parcialmente às nossas perguntas, deixando duas que para nos sao de

fundamental importancia:

1- Quais são os objetivos da Moatzá.
2- Qual a sua Ordem do Dia.

4 , Já vão considerando que só se pode concordar com uma
realização tão custosa e dificil, tendo conhecimento de sua finalidade; e completa

mente indesejável que delegados, nossos ou de outros países, cheguem à Moatza sem e

conhecimento do que nela se tratara. Exigimos que nos sejam enviadas, urgentemente, *

p informações por nos solicitadas, quais sejam o objetivo e a ordem diia da ב

condição para a nossa participaçao é recebermos as informações acima.

5 Outro problema que se nos apresenta é o do financia-

mento da viagem. A situação deficitaria em que nos encontramos impede-nos de dis=

pendor tanto dinheiro. Siquer poderemos custear uma passagem. Seremos obrigados a

acoitar o pagamento da passagem, de igual forma que o movimento uruguaio, e mais

ainda, sómente poderemos emviar o número de chaverim que voces estiverem dispostos

a custear a passagem.

9 Finalizando, se os chaverim quizerem contar com a pre

E sença de nossos dois delegados, terão de rosponderanas às nossas questões e pagar

as passagens de ambos. No caso de nao sof possível, teremos de lamentar e enviar

um delegado, cuja passagem os chaverim.se dispuseram a pagar

Sem mais, esperando pronta resposta, despedimo-nos

cordialmente com o nosso chalutziano
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